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Beste mensen,
Pubers, het is me wat, nee niet m'n eigen, maar die met een stop er op, flessen wijn in de overgangsfase van
jong, fruitig en onstuimig naar belegen, evenwichtiger, complexer en zachter.
Had ik een klein jaar geleden een prachtige, rode Bairrada gekocht en deze door te weinig tijd pas begin dit
jaar in de schijnwerpers willen plaatsen, was ie opeens in de pubertijd geraakt. Stug, nors, nukkig, wat kaal,
slank, wat hakerig en in zichzelf gekeerd. Geen aanrader dus. Geen paniek, want bij goede wijn is het
precies tegengesteld aan aandelen: "what goes up must come down" geldt in die wereld, bij goede wijn:
"what has come down will go up".
Ja, hij is er (weer). Anders, mooier, minder vol en rijk, maar veel complexer, dieper, genuanceerder,
klassieker, aardser, kruidiger, met balsamische nuances en een fenomenale frisheid. Niet zuur, maar fris,
bijdragend aan de lengte en elegantie. Ik heb regelmatig deze wijn "gevolgd" en vond hem steeds beter
benaderbaar en mooier worden. Nu is ie er wel zo'n beetje, zal ook nog wel even doorgaan met "groeien".
Voordat er allemaal nieuws aan wijn binnenloopt is er nu even mooi de gelegenheid om deze wijn de
aandacht te geven die hij ten volle verdient.

Vadio heet ie, afkomstig uit Bairrada, ten noord-westen van Coimbra, niet ver van de (koelere) Atlantische
kust. Een project van Manuel Dinis Patrão, de tweede wijnmaker op de meest gereputeerde Portugese
wijnproducent in Alentejo: Esporão. Zijn vader heeft in Bairrada een oude wijngaard met blauwe Bagadruiven. Dé kenmerkende, karakteristieke (inheemse) druif van Bairrada. Geeft serieuze wijnen met
elegantie en diepgang, klassiek van stijl. Tegenwoordig maakt men in Bairrada meestal rode wijn waarin
ook de Touriga Nacional (de Portugese modieuze en sexy "wonderdruif", het Portugese equivalent van de
Franse Cabernet Sauvignon, de Chileense Carmenère en Argentijnse Malbec) is verwerkt. De Touriga
Nacional maakt de blend gemakkelijker, ronder, warmer, herkenbaarder, maar ook minder spannend en
kenmerkend. Baga is een moeilijke druif, alleen in goede, rijpe jaren, bij voorkeur van oude wijnstokken
levert hij prachtige wijnen die meer bieden dan met Touriga Nacional geblende Bairrada's. In moeilijke
(koude, natte) jaren ligt onrijpheid op de loer, resulterend in wijnen met "groene" indrukken, slank, zuur en
stroef.
Vadio 2009 komt uit een prima jaar, met genoeg rijpheid, mooie balans. Hij rijpte maar liefst 18 maanden
op luxe eikehout, tweedehands vaten van topkwaliteit afkomstig van Esporão. Dicht bij het vuur zitten
heeft zo z'n voordelen.
Meteen als je de wijn ruikt komt je een zweem van klasse tegemoet, prachtig subtiel eikehout, zeldzaam
mooi verweven met de kruidige en aardse aroma's van de Baga-druif. Wat een harmonie! Veel laagjes met
nieuwe nuances dienen zich aan. Echt een snuffelwijn. Doet me denken aan die klassieke hoge Bordeaux
van weleer, waarin frisheid niet werd geschuwd, balans belangrijker was dan intensiteit, extractie en
overdadig eikehout. Dat koele Atlantische komt ook terug in de smaak: niet heel vol of rijk, maar wat
compact, elegant, intens, stevig, ook hier vele laagjes smaakindrukken die aan je voorbij trekken (diepte
heet dat). Voorbeeldige balans tussen alle smaakimpressies, nergens is het hout uitbundig, wel, als je goed

zoekt, aanwezig, maar dan naadloos aansluitend op de impressies van de wijn. Ja, dit is èn hoge school
wijnmaken èn mooi terroir met oude stokken. De afdronk is lang en genuanceerd, ook heel fraai en neemt
vloeiend en talmend afscheid. Geen hoekige hardheid, wel tannine voor de spanning en zuur voor de
levendigheid, mooi zacht en fluwelig. De stijl heeft ook iets gereserveerds iets gedistingeerds, dat edele
kom je ook tegen in de betere Margaux in de klassieke stijl. Zo proefde ik een jaar geleden Ch. d'Issan 2001
uit Margaux. Wat een subtiele klasse! Geweldig, gaat ruim over deze Vadio heen, maar heeft wel
belangrijke overeenkomsten, meer fruit, andere kruidigheid, sandalwood inplaats van zegellak bij de Vadio.
Maar ook een heel andere prijsklasse. Wat wil je, deze Vadio voor nog geen twaalf euro. Ik blijf het een
koopje vinden!

Probeer eens hoe een "rijpe" of op dronk zijnde, klassieke rode wijn geurt en smaakt, proef het mysterie
van het samenkomen van de wijngaard met oude druivestokken van authentiek en inheems ras, de unieke
bodem van de wijngaard, het specifieke klimaat van de streek en de meesterhand van de wijnmaker die alle
middelen tot zijn beschikking heeft, maar er heel terughoudend gebruik van maakt, de wijn zo weinig
mogelijk stuurt, een zo authentiek mogelijke stijl nastreeft, de wijn de tijd geeft om te rijpen. Maak kennis
met originele klasse, Portugal zoals weinigen van u kennen. Een wereld verwijderd van de gangbare sappige
en vloeiende stijl van de huidige generatie Chilenen, Argentijnen of andere moderne Europese wijnen.
Niets mis mee, in tegendeel, maar toch een heel ander verhaal dan dit. Een romaans kerkje op het
Groninger land is ook anders mooi dan het Groninger museum of het Gasuniegebouw.
Koop eens een fles, en als die bevalt een doosje van 6. Maak ik die (alleen deze september) wat goedkoper
(€ 69,--)
Als u net zo geniet van deze wijn als ik, dan is mijn missie geslaagd!

in september: doos van 6 flessen: € 69,00

Vadio tinto "old vines" 2009 € 11,90 / fles
achtergrondinformatie over de bovenstaande wijnen: klik op de links

Het houdt maar niet op dat mooie, warme weer.
Heeft u nog wel een paar flesjes passend wit en rosé in huis?

Een uitbundige, pittig-frisse, kristalzuivere wijn zoals de eco Grüner Veltliner van Zillinger, of een iets
vollere, even frisse en wat ingetogener Soave Terre Lunghe van Vicentini, of de sappige, frisse en volle,
droge eco Tersande rosé?
Met een bedauwd glaasje in de tuin of op het balkon ……………. proost!
Zillinger Grüner Veltliner 2011 *eco* € 8,40 / fles
Vicentini Soave Terre Lunghe 2011 € 8,10 / fles
Tersande rosé 2012 *eco* € 6,90 / fles

Zit "uw wijn" er niet bij? kijk dan op: degoedewijnen.html
Volg de ontwikkelingen op nieuws.html
Met vriendelijke groeten,
Karel Meesters
www.goedewijn.info
tel.: 050-3123700

p.s.: heeft u wijnliefhebbende kennissen, vrienden of familie? stuur dan dit bericht dan naar ze door. Grote kans dat u ze er een
groot plezier mee doet ! (mij natuurlijk ook)
Ik ben zo vrij geweest om u dit nieuws via e-mail te melden, in de toekomst zal ik ook andere nieuwe ontwikkelingen via deze weg versturen. Het is beslist niet mijn
bedoeling om wie dan ook op te schepen met ongewenste post. Mocht u toekomstige mail niet op prijs stellen, stuur dan even een afmelding via onderstaande link (u
hoeft verder niets in te vullen): stop mail dan haal ik onmiddelijk uw e-mailadres uit mijn mailbestand.

